
فال حاجة يل فيه؛ قال: بل أشري؛ قالت: ال حاجة يل فيه) يعين مل تقبل وال شفاعة النيب  ي علريوإن كنت تش

صلى اهللا عليه وسلم؛ ومل ترحم على الرجل الذي ميشي ورائها يبكي يف األسواق نعم؟ إذا الشأن أن يكون 

ومل  )) اتبعوني يحببكم اهللاف ((جل:  و اإلنسان حمبا؟ أو أن يكون حمبوبا؟ أن يكون حمبوبا ؛ وهلذا قال اهللا عز

 قل إن كنتم تحبون ((طيب نقول:  )) فاتبعوني يحببكم اهللا ((يقل: فاتبعوين تصدقوا يف دعواكم احملبة؛ قال: 

 ((اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد مر علينا غري مرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا وجه إليه  )) اهللا

يف القرآن فهو دليل على العناية ذا القول الذي أمر أن يقوله؛ ألن هذا أمر بالتبليغ اخلاص هلذا القول؛  )) قل

 قل للمؤمنين يغضون من ((أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله كله؛ لكن بعض األشياء خيص ويقال قل مثل: 

 ا الناس إني رسول اهللا إليكم جميعاقل يا أيه )) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ((  )) أبصارهم

)) وما أشبه ذلك؛ هذا أمر بتبليغ هذا الشيء اخلاص بعينه؛ فيكون يف ذلك توكيد ودليل على العناية به؛ وهذا 

الشك أنه جيب العناية ا؛ جييء إنسان ويقول واهللا أنا أحب اهللا، أنا حبيب اهللا؛ فيغر العامة فيقال: احلمد هللا 

لياء هللا؛ ولكن الذي يزعم أنه من أولياء اهللا منتحنه، نقول ننظر؛ كما يدعي اآلن يف الوقت احلاضر أناس أم أو 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا  ((له متىن املوت؟ ال هذا لليهود 

تقي فهو أيش؟ صادق؛ هل هو عاص فاسق دجال  دون ذلك ننظر هل هو مؤمنمبا لكن منتحنه  )) الموت

 أال إن ((به مع اهللا يف احملبة والطاعة فهو عدو وليس بويل؛ ألن اهللا قال يف امليزان يف األولياء:  يريد أن يشرك

 )) إن كنتم تحبون اهللا ((طيب  . )) أولياء اهللا ال خوف عليهم والهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون

غري معلوم بالشخص، املخاطب غري معلوم بالشخص؛ لكنه معلوم  )) إن كنتم ((الشك أن اخلطاب هنا 

إن كنتم تحبون  ((أي قل ملن ادعى أنه حيب اهللا أيش؟  )) إن كنتم تحبون اهللا ((باملعىن؛ يستفاد املعىن مما بعد 

وجوابه:  )) ((كنتماجلملة هنا شرطية؛ وفعل الشرط  )) إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني ((قال:  )) اهللا فاتبعوني

 (( . وجاءت الفاء للجواب ألن اجلملة وإذا كانت اجلملة للجواب طلبية وجب اقرتاا بالفاء )) فاتبعوني ((

اتبعوين على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقوال وفعال وتركا؛ كم من  )) فاتبعوني يحببكم اهللا

األشياء؟ كملها؟ شريعة، وعقيدة، وقوال، وفعال، وتركا؛ كم هذه؟ أربعة ؛ فمن اتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

على ما كان عليه  عقدية حبيث تكون عقيدته . يف هذه األربعة صدق يف اتباعه، ومن خالف فهو غري صادق

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ ال حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، وال شك، وال ترديد؛ إميان  

وفعال كذلك ال  . قوال ال يزيد وال ينقص عما جاءت به الشريعة من األقوال,  كامل خال من مجيع الشوائب

له الرسول عليه الصالة والسالم؛ كل ما مل يتعبد به الرسول جيب أن وتركا حبيث يرتك ما مل يعم يزيد وال ينقص.



ال يتعبد به؛ فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه حيب الرسول فإن دعواه كاذب؛ ؟إذا تعبد بشيء ترك الرسول تعبد هللا 

عليه وسلم؛ قلنا  ذا الشيء حمبة للرسول صلى اهللا أتعبد باهللا ،أحب الرسولأنا به مل يتعبد به هللا وقال واهللا 

دعواك كاذب؛ لو كنت حتبه حقا التبعته حقا؛ يف العقيدة والقول والفعل والرتك؛ أما أن حتدث يف دينه ما ليس 

منه فأين حمبتك له؟ حنن جند يف بين آدم إذا أحب شخصا غري الرسول جتد يرتسم خطاه، يعجب به فيرتسم 

  سيئا يكون يف عني احلبيب حسنا كما قيل:خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل حىت وإن كان الشيء 

   وعين  الرضا  عن  كل عيب  قليلة         كما  أن  عين  السخط  تبدي  المساوي             

قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني  ((وهذا شيء جمرب؛ احلاصل أن اهللا قال للرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ ويف غري القرآن لو قيل: حيبكم اهللا  هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها )) يحببكم )) (( اهللا يحببكم

يحببكم  ((اهللا اكرب  )) ويغفر لكم ذنوبكم (( . لكان صحيحا؛ ألن اإلدغام هنا جيوز وفك اإلدغام جيوز أيضا

 ((نه وتعاىل؛ الثاين: )) هذه الثمرة والنتيجة اليت يسعى إليها كل إنسان أن يكون حمبوبا لدي اهللا سبحا  اهللا

شف ـ اهللا اكرب ـ فائدتان عظيمتان؛ حمبة اهللا لك، ومغفرة ذنوبك؛ ((يغفر لكم ذنوبكم))  )) ويغفر لكم ذنوبكم

أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم؛ ولكن هل نقول إنه يغفر؟ وإن مل يستغفر اإلنسان منه؛ ألن حسنة 

ألن ييسر  )) ذنوبكم يغفر لكم ((االتباع متحوا هذا الذنب وحمبة اهللا لإلنسان توجب عدم عقوبته؛ أو نقول 

أنه يغفر الذنوب لكم أسباب املغفرة إن مل يغفر لكم بدون السبب؟ اهللا أعلم؛ حيتمل أنه أنه سبحانه وتعاىل أراد 

بسبب هذا االتباع واحملبة أو أنه وإن فعل اإلنسان ما فعل؟ فإنه ييسر له أسباب املغفرة بأن يعود من معصية اهللا 

على كل حال الوعد منهم حمقق وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو رد  ؛ لكنإىل طاعته، اهللا أعلم

الذنب هو املعصية؛ وهو كما ترون مجع مضاف ملعرفة، واجلمع املضاف إىل  )) ذنوبكم : ((وقوله . فضل اهللا

أمساء من أمساء اهللا: اجلملة هنا امسية اشتملت على ثالثة  )) واهللا غفور رحيم (( معرفة تفيد ؟ تفيد العموم .

؛ أما معىن اهللا فقد سبق لنا مرارا وتكررا بأنه املألوه أي املعبود حبا وتعظيما؛ وأن األصل  اهللا، والغفور، والرحيم

ختفيفا لكسرة االستعمال كما حذفت من الناس ومن الشر واخلري؛  وأما الغفور فالغفور هنا اإلله فحذفت اهلمزة 

بالغة وحيتمل أن تكون صفة املشبهة؛ واملعنيان ال يتنافيان؛ فتكون صفة مشبهة وصيغة حيتمل أن تكون صيغة امل

مبالغة؛ صفة مشبهة ألن اهللا مل يزل وال يزال غفورا؛ وصيغة مبالغة لكثرة من يفغر له، وكثرة ما يغفره من الذنوب؛ 

أما اللغوي فألن املغفرة مأخوذة من واملغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه؛ وليست جمرد السرت لوجهني: لغوي ومسعي؛ 

وأما السمعي فلما ورد يف   . ؛ واملغفر جامع للسرت والوقاية املغفر الذي يسرت به املقاتل رأسه ويتقي به السهام



قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك  (كيفية حماسبة اهللا لعبده املؤمن أنه خيلوا به ويقرره بذنوبه فيقول: 

؛  ضح يا مجاعة ؟ وأما رحيم فهو ذو الرمحة وهو صاحل أيضا ليكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغةوا ) اليوم

واجلمع بينهما، بني الغفور والرحيم لفائدة عظيمة وهي  . والرمحة صفة تقتضي العطف واإلحسان على املرحوم

؛ والعناية مباذا؟ بالرمحة يعتين شر الذنوباجلمع بني الوقاية والعناية؛ بني الوقاية باملغفرة يقيك اهللا سبحانه وتعاىل 

اهللا بك فييسرك لليسرى وجينبك العسرى؛ فاجلمع بينهما هلذه الفائدة العظيمة مجع بني أيش؟ الوقاية والعناية؛ 

من فوائد   . فاملغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرمحة فيها العناية للعبد حىت ييسره اهللا اليسرى وجينبه العسرى

اآلية الكرمية: أن اهللا أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتحدى هؤالء املدعني حملبته ذا امليزان القسط وهو هذه 

ومن فوائدها: جواز خماطبة املدعي بالتحدي؛ ألن هذا هو احلق؛ ال  إتباعهم للرسول عليه الصالة والسالم .

ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء مل تستحي من شخص يدعي ما مل يتصف به ألنه لو كان يعرف نفسه 

ومن فوائد  يتصف به؛ فهو الذي أذل نفسه يف احلقيقة فال ختش منه حتده ليقيم الربهان والدليل على دعواه .

اآلية الكرمية: أا مصداق لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : (البينة للمدعي) وهذه وإن كانت يف دعوى الناس 

ومن  يقة قاعدة عامة؛ كل إنسان مدعي البد أن يقيم دعوى بينة عن دعواهم .بعضهم مع بعض لكنها حق

إن   ((فوائد اآلية الكرمية: أن حمبة اهللا تعاىل غاية لكل الناس حىت غري املؤمن يقول أنا أحب اهللا، كذا؟ ؛ لقوله: 

عليه وسلم رسول اهللا حقا؛ ومن فوائد اآلية الكرمية : أن رسول اهللا صلى اهللا  )) . كنتم تحبون اهللا فاتبعوني

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما قوي اتباع اإلنسان للرسول  وجه ذلك: أن اهللا جعل اتباعه سببا حملبة اهللا للعبد .

ربه؛ فإذا رأيت  صلى اهللا عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق حمبته هللا؛ فهذه من عالمة حمبة اإلنسان من

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم أنه شديد احملبة هللا ؛ كل إنسان يتبع الرسول ماذا تباع اإلنسان شديد اإل

وجل؛ وال شيء يراد الوصول إليه إال هو حمبوب لإلنسان؛ الذي تكرهه ال تسعى  يريد ؟ يريد الوصول إىل اهللا عز

كرمية: أن اتباع النيب صلى اهللا عليه ومن فوائد اآلية ال . للوصول إليه؛ تسعى يف أيش؟ يف اهلرب منه والبعد منه

اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن  ومن فوائد . )) فاتبعوني يحببكم اهللا ((وسلم سبب حملبة اهللا للعبد؛ لقوله: 

جييب غريه مبا هو أكثر من سؤاله إذا كان حمتاجا إليه، إذا دعت إليه احلاجة؛ ألنه مل يقل: فاتبعوين حتبون اهللا، أو 

وال أحد حيبه اهللا إال وهو حيب اهللا؛ ألنك إذا أحببت اهللا عملت فأحبك  )) يحببكم اهللا ((ب اهللا؛ بل قال: حت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة بني العبد والرب من  اهللا؛ فلهذا أتى بالثمرة املهمة وهي حمبة اهللا للعبد .

)) أثبت أن اهللا حيب  فاتبعوني يحببكم اهللا ((فأثبت أن اإلنسان حيب اهللا  )) تحبون اهللا ((اجلانبني؛ ألنه قال: 

 )) يحببكم اهللا ((حتبون ثوابه؛  )) تحبون اهللا ((اإلنسان؛ وهي حمبة حقيقية، حمبة حقيقة خالفا ملن أوهلا قال: 



ل وهي حتكيم العقل فيما يثبكم اهللا، يثبكم؛ فإن هذا حتريف؛ وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعق

وجل؛ فإن قوما ادعوا العقلية قالوا حنن الذين حنكم على اهللا مبا جيب له أو جيوز أو ميتنع؛  يثبت وينفى عن اهللا عز

وليس ما أخرب اهللا هو الذي حيكم بيننا ـ أعوذ باهللا ـ هذا الزم قوهلم وإن كانوا ال يصرحون ذا لكن هذا الزم 

لكن يثيب؛ ي عن نفسه إنه حيب؛ قال: ال قوهلم؛ ؟إذا قيل قال اهللا عن نفسه إنه حيب؛ قال: ال، اهللا ما حيب؛ 

 ((أيش حيبهم ؟ يثيبهم  )) يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ((من حيب اهللا ؟ الذي حيب هو الثواب؛ 

حيبون ثوابه ـ سبحان اهللا ـ واهللا إن اإلنسان جيد طعما ال شيء يشبهه يف حمبة اهللا ـ اهللا اكرب ـ وحمبة اهللا  )) يحبونه

 ة الثواب؛ إذا وقع يف قلبك حمبة اهللا نسيت كل شيء حىت اجلنة وحىت كل شيء حتب اهللا نفسه عزما هي حمب

حىت أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا هللا أمامك؛ فاحملبة حمبة حقيقة هللا حمبة؛ وهلذا جاء وجل حتبه 

وما بكم  (() كل النعم من أين؟ من اهللا  من النعم أحبوا اهللا لما يغذوكم به ( ما فيهيف احلديث وإن كان فيه 

اليوم أكملت لكم دينكم  ((وأكرب نعمة على اإلنسان واهللا هي أن يهديه لإلسالم  من نعمة فمن اهللا ))

اإلنسان الذي هداه اهللا لإلسالم ليس أحد مثله يف النعمة إال من أنعم عليه ا؛  وأتممت عليكم نعمتي ))

نسفه لذاته وملا أنعم عليكم به من النعم؛ وليست حمبة اهللا كمحبة الزوجة كمحبة فأنت يف احلقيقة حتب اهللا 

وجرب جتد؛  الطعام كمحبة الشراب كمحبة اللباس كمحبة السكن كمحبة السيارة ال، حمبة ال يشبهها شيء؛

ا يبقى أثره خل قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصال باهللا يف صالتك جتد شيئا ما خيتل ببال، وجتد شيئ

وجل؛ فاحلاصل أننا نقول: ال أحد ينكر  فيها متصال بربك عز مدة طويلة وأنت تتذكر تلك اللحظة اليت كنت

حمبة اهللا نفسه إال من حرمها؛ واهللا لو نعتقد إنا حنب ثواب اهللا دون اهللا ما حرصنا كل احلرص على األعمال 

عين أن اإلنسان يعمل عمل الصاحل هللا؛ وال يعين ذلك أننا ال الصاحلة مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا لكن نقول ي

نالحظ الثواب ال، نالحظ الثواب لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب فهو للرتاب؛ نقول حنن حنب اهللا وحنب 

ما هي احلسىن؟  )) للذين أحسنوا الحسنى وزيادةثوابه؛ لكن األصل ما هو؟ حمبة اهللا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: (( 

النظر لوجه اهللا؛ فجعل النظر لوجه اهللا زائدا عمال زائدا عن النعيم؛  )) وزيادة ((اجلنة، كلها مبا فيها من النعيم 

؛ فلهذا ألن اإلنسان ـ اللهم اجعلين وإياكم ممن ينظر إليه ـ إذا نظر إىل ربه فهذا أكمل ما جيد من النعيم واللذة 

يقولون: إن احملبة ال تكون إال بني متالئمني، وال مالئمة  . وجل حقيقة وال مانع هللا عز نقول: إن حمبة اهللا حمبة

بني اخلالق واملخلوق؛ ويش نقول هلم؟ دعوى باطلة يبطلها الواقع؛ ألستم حتبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم ؟ 

مهالج أيهما أحب إليك ؟  إنسان عنده بعري صلف شديد ال حيجزه اللجام وبعري سهل لالنقياد سليس املشي

الثاين؛ وإال األول؟ الثاين حيبه يقول روح جب بعري؟ جاب له البعري الصلف قال ال رح رده هات الثاين؛ أليش؟ 



؛ حمبة ثابتة مث على فرض أن هذا يكون بني  ماألن الثاين أحب إليه؛ من قال إن احملبة ال تكون إال بني املتالئمني 

اخلالق واملخلوق؛ اخلالق واملخلوق أثبت اهللا وهو أعلم أنه حيب وحيب؛ إذا يف هذه  املخلوقات فليس هذا بني

والناس يف هذا ثالثة أقسام؛ قسم قال: ال  . اآلية رد على من ينكر أيش؟ حمبة اهللا؛ احملبة بني اإلنسان وبني الرب

ب والعبد من اجلانبني؛ والثالث قال: إن ؛ وقسم قال: ال بل تثبت احملبة بني الر  حمبة بني العبد والرب، من اجلانبني

اهللا حيب وال حيب؛ والقرآن والسنة يرد على طائفتني ويؤيد الطائفة؛ من نفى احملبة بني الطرفني فقوله باطل؛ ومن 

تناقض فأثبتها من جانب دون الرب فقد تناقض أيضا، فقد تناقض؛ األول قوله باطل ومطرد قوله مطرد؛ لكنه 

له متناقض وهو باطل؛ ومن أثبتها بني العبد والرب فهذا هو الذي على احلق؛ ألن اهللا أثبت باطل؛ والثاين قو 

   ومن فوائد اآلية الكرمية؛ انتهى الوقت ؟ طيب ذلك .

؟ إذا حقق اإلنسان األمور األربعة اليت يكون فيها متبعا الرسول صلى اهللا عليه وسلم هل يتناقض  شيخ السائل :

  ألنه عاص بصغرية ؟هل مينع حمبة اهللا 

  ال قد ال مينع لكن ينقص بال شك . الشيخ :

بسم اهللا الرمحن الرحيم. ومن فوائد اآلية الكرمية: الثمرة اجلليلة إلتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك مبحبة 

متبع بذلك ومن فوائد اآلية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا عمل عمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه  اهللا .

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن هذه نية مهمة؛ فينوي اإلنسان عند فعل العبادة نيتني؛ النية األوىل: 

وجل، وأنه مل يفعل ذلك إال طاعة هللا و وابتغاء ملرضاته؛ والثانية: أن يشعر بأنه متبع لرسول اهللا  اإلخالص هللا عز

ه إذا أخلص هللا وأخلص لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلتباع حىت يتقن العمل؛ ألنصلى اهللا عليه وسلم 

 فاتبعوني يحببكم اهللا : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ لقوله أكمل عبادته أكثر وأكثر .

آلية ومن فوائد ا حيث جعلها برهانا على صدق دعوى احملبة وجعل اجلزاء من جنسه أن اهللا حيب العبد . ))

وهذا ظاهر  )) ذنوبكم يغفر لكمو  ((تباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم سبب ملغفرة الذنب؛ لقوله: إالكرمية: أن 

كبائر ما تنهون عنه  إن تجتنبوا : ((تباع الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه من أسباب املغفرة؛ قال اهللا تعاىلإأن 

ومن فوائد اآلية الكرمية:   . )) الحسنات يذهبن السيئات إن )) وقال اهللا تعاىل: (( نكفر عنكم سيئاتكم

كمال إحسان اهللا سبحانه وتعاىل جبزائه على العمل أكثر منه؛ ألن الذي يتبع الرسول حيصل له حمبة اهللا ومغفرة 

 الذنوب؛ ويتبني لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أوال هو اهللا؛ مث من عليك ثانيا باجلزاء عليه جزاء

مع أن إحسان  )) اإلحسان هل جزاء اإلحسان إال ((أكثر؛ وهلذا ما أعظم شكر اهللا تعاىل للعبد حيث يقول: 



العبد إمنا كان بإحسان اهللا إليه، أليس كذلك؟ بلى؛ فاهللا تعاىل حيسن إليك بالعمل أوال وثانيا؛ أوال بالتوفيق له 

 ((؛ كأن األمر منا  شف الفضل العظيم )) سعيكم مشكوراإن هذا كان لكم جزاء وكان  ((وثانيا باجلزاء عليه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذين االمسني  مع أن التوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل . )) وكان سعيكم مشكورا

 ففيهما إثبات االمسية هللا يف هذين االمسني؛ والثاين الصفة )) واهللا غفور رحيم ((وما تضمناه من صفة؛ قوله: 

ه اخلاص به؛ لكن اجتماع االمسني يدل على معىن اليت تضمناها؛ ومعلوم أن كل اسم من أمساء اهللا يدل على معنا

ثالث وهو اجلمع بني مغفرة املعائب، والرمحة بالعناية بالفضائل؛ ألن املغفرة مقابل الذنوب، والرمحة مقابل العناية 

سبحانه  ن اجتماع هذين االمسني صفة ثالثة وهي مجع الربباإلنسان، أن اهللا تعاىل يرحم اإلنسان؛ فيحصل م

قل أطيعوا اهللا  ((مث قال اهللا تعاىل:   وتعاىل بني اإلحسان والعناية وبني الوقاية من الذنوب وآثارها باملغفرة .

قاعدة ؛ وهذه  ؛ ألنه قد جاء للفاضل ما جيعله مفضوال ؟ ال ما ميكن، هذا ما ميكن ؟ ما هي فائدة ))والرسول 

معروفة بني أهل العلم؛ والتأليف بني املسلمني أمر مطلوب شرعا؛ وقد نص اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه إذا كان يف 

ترك السنة تأليف بالعباد فإن التأليف جيب أن يراعى أكثر؛ كما قال إذا أم قوما ال يرون القنوت يف الوتر فال 

ة والسالم ابعه وليؤمن على دعائه؛ بل ترك النيب عليه الصاليقنت؛ وقال إذا ائتم بشخص يقنت يف الفجر فليت

براهيم خوفا من الفتنة؛ وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبهوا هلا وهو قد يعرض د إبناء الكعبة على قواع

للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل؛ وإذا تأملت الشريعة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب 

تنافر بني املسلمني والعداوة بينهم يكون منهيا عنه؛ البيع على بيع مسلم والغش وما أشبه ذلك كل هذا ألنه ال

يوجب التنافر والعداوة بني املسلمني؛ واإلنسان ميكنه أن يوفق بني السنة وبني التأليف يفعل السنة يف ذات نفسه 

القول قبل كل شيء ويبينها للناس أوال؛ فإذا اطمئن الناس يف مكان ال ينفر منه الناس مث يدعوا الناس إليها قبل 

عليها سهل تطبيقها عليه وعليهم؛ فأهم الشيء إقناع هؤالء الذين ال يفهمون؛ فإذا اطمئنوا عميت معهم السنة 

أمر على وجه ليس فيه تنفري؛ املهم على كل حال املراعاة املصاحل يف الشريعة اإلسالمية أمر معلوم، ودفع املفاسد 

أطيعوا  ((للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ و )) قل) ((اخلطاب يف قوله:  )) قل أطيعوا اهللا والرسول ((  معلوم .

؛ فإن كانت أمرا  الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد واملوافقة سواء كانت يف الفعل أو يف ترك )) اهللا

 أطيعوا اهللا والرسول ((فالطاعة فعل املأمور به، وإن كانت يا فالطاعة اجتناب املنهي عنه هذه الطاعة ؛ وقوله: 

أتى بالواو الدالة على التشريك؛ ألن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما يأمر بالشريعة من طاعة اهللا،  ))

طاعة اهللا؛ وأما فيما ال يأمر به من الشريعة فالشك أنه أعظم الناس حقا طاعته فيما يأمر به من شريعة من 

علينا؛ ولكن قد يشري الشيء وال يلزم أو قد يشفع الشيء وال يلزم طاعته يف الشفاعة كما مر علينا يف قصة بريرة 



؛ أما  ) يا رسول اهللا إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فال حاجة لي فيه (حيث قالت: 

طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع اهللا فإا كطاعة اهللا سواء؛ فإذا أمر عليه الصالة والسالم بشيء فإن طاعته 

وأنظر إىل األمر الشرعي حىت يف اإلتيان  )) أطيعوا اهللا والرسول طاعة هللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا جاءت الواو ((

ومل يقل: مث رسوله؛ ألن هذا إتيان شرعي ال قدري؛ يف األمور  )اهللا ورسوله ) ولو أنهم رضوا ما آتاهم ((

القدرية ما ميكن أن يشرك الرسول مع اهللا بالواو؛ يف األمور الشرعية يشرك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشرع 

أل فيها للعهد وليست لالستغراق؛  )) الرسول ((وقوله:  )) . أطيعوا اهللا والرسول ((إال بشرع اهللا؛ وهلذا قال: 

فمن املعهود ؟ كيف؟ النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، املعهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عبد اهللا؛ 

وهذا العهد ذهين ليس حضوريا وال ذكريا؛ ألن العهود ثالثة: عهد ذكري، وذهين، وحضوري؛ فإذا قلت: أكرم 

 ذهينهذا ذكري؛ وإذا قلت: جاء القاضي، إذا قلت: رأيت رجال فدعوت الرجل، هذا الرجل، هذا حضوري؛ و 

والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع  )) أطيعوا اهللا والرسول ((يقول:  هذا ذهين نعم .

أوحي إليه بشرع لكنه ؛ فآدم نيب ألنه  ؛ والنيب من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن مل يكلف بتبليغه وأمر بتبليغه

ليس برسول؛ ألنه مل يلزم بتبليغه؛ لكن ذريته يف ذالك الوقت كانوا يتبعونه؛ ألم قلة ومل يكثروا فيحصل النزاع 

بينهم؛ ومل تفتنهم الدنيا؛ فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة اهللا؛ فلما كثر الناس واختلفوا بعث اهللا 

فصار الرسول  )) كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((عاىل: النبيني كما قال اهللا ت

؛ وعليه فنقول كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال؛ لكن األنبياء الذين ذكروا يف القرآن بلفظ النبوة أخص من النيب

ومنهم من لم نقصص ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك  ((هم أنبياء ورسل بقوله تعاىل: 

فأفادت اآلية الكرمية أن كل من قصه اهللا علينا يف القرآن فهو رسول وإن كان مل يرد ذكره إال بلفظ  )) عليك

فإن  ((يعين أعرضوا عن الطاعة ومل ميتثلوا هلا ومل ينقادوا  )) قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا ((يقول:  النبوة .

؛ ولكنه قد يكون خمرجا من إن تولوا عن طاعة اهللا فإن هذا كفر، كفر منه )) ريناهللا ال يحب الكاف تولوا فإن

اإلسالم وقد ال يكون خمرجا؛ كيف ؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر خمرج من اإلسالم؛ وإن كان 

ص، امليزان يف ذلك ؛ وامليزان يف ذلك النصو  كفرا مقيدا ببعض األوامر فهو كفر دون كفر ال خيرج من اإلسالم

النصوص؛ فما دلت النصوص على أنه كفر كانت تويل به كفرا خمرجا عن امللة؛ وما دلت النصوص على أنه 

مباذا نفسر احملبة هنا؟ فسرها  )) فإن اهللا ال يحب الكافرين : ((معصية فهو كفر ال خيرج من امللة؛ ويف قوله

بعضهم بأن املعىن ال يثيبهم؛ ولكن هذا حتريف؛ والصواب أنه ال حيبهم وهو إذا ال حيبهم لن يثيبهم؛ فهذا انتفاء 

هو إظهار يف حمل اإلضمار؛ ومقتضى السياق أن يقال: فإن تولوا فإن  )) الكافرين ((وقوله:  حمبة اهللا عنهم .



أظهر يف موضع اإلضمار لفائدتني؛ إحدامها لفظية والثانية معنوية؛ واملعنوية تتضمن ثالث  اهللا ال حيبهم؛ ولكنه

فوائد؛ الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل اآليات؛ لو قال: فإن تولوا فإن اهللا ال حيبهم، مل تتناسب هذه 

 (( تروا إىل قوله تعاىل يف سورة طه: الفاصلة مع الفواصل اليت قبلها وبعدها؛ ومراعاة الفواصل من البالغة؛ أمل

مع أنه يف اآلية األخرى يقدم موسى وموسى أفضل من هارون الشك وأحق  )) هارون وموسى قالوا آمنا برب

؛ لكن قدم هارون على موسى يف هذه اآلية، آية طه من أجل مراعاة الفواصل؛ والشك أن القرآن يف  بالتقدمي

إظهار  )) الكافرينال يحب  ((أما الفائدة املعنوية فنقول: إن قوله:  . من البالغة ؛ فمراعاة الفواصل قمة البالغة

؛ الفائدة األوىل: التسجيل على هؤالء بالكفر، يعين احلكم عليهم  يف موضع اإلضمار له ثالث فوائد معنوية

بأم كفار؛ ولو قال: فإم ال حيبهم مل حتصل هذه الفائدة أم كفار؛ الفائدة الثانية: التعميم، تعميم حبيث 

حملبة ؤالء تكون حمبة اهللا منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر، وإال ال؟ ولو قال: ال حيبهم الختص نفي ا

  فقط؛ الفائدة الثالثة: التعليل، وذلك ألن احلكم إذا علق بالوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، 

  ؟ عريب؟  ما أدري الكالم عريب وإال الشيخ :

   ,واضح  الطالب :

 ؛ فتعليق احلكم بالوصف يدل على علية ذلك ؟ لكفرهم ملاذا )) يحب الكافرين إن اهللا ال ((طيب  الشيخ :

؛ إذا علق اإلكرام  ؟ الجتهاده ؛ ملاذا ؛ فإذا قلت: أكرم اتهد الوصف يف احلكم، يعين أن سببه ذلك احلكم

؛ فصار اإلظهار يف موضع اإلضمار له ثالث فوائد  بوصف وهو االجتهاد؛ فدل ذلك على أن االجتهاد هو العلة

   ؛ لكن يف هذا املوضع حصلت حتصل يف كل موضع؛ لكن الفائدة لفظية قد ال تثبت أو ال  معنوية وفائدة لفظية

  الفائدة اللفظية هنا يا بندر ؟  الشيخ :

  مراعاة الفواصل؛ طيب  الطالب :

  املعنوية ؟  الشيخ :

  يعين احلكم عليهم بالكفر  الطالب :

  طيب؛ التعميم، والتعليل؛  الشيخ :

   واضح يا مجاعة؟ الشيخ :



  ؛ نعم  الطالب :

  تعبد ذا ؟  السائل :

؟ ما  تقول إا ناقصة أناه إذا كل آية يف القرآن حتتاج الوته، معنال ألا لو قال: ال حيبهم تعبدنا بت الشيخ :

  يصح هذا . 

وجهه يا  الشيخ :؛  بطاعته وطاعة رسوله طيب إذا نقول: يف هذه اآلية فوائد؛ أوال: عناية اهللا سبحانه وتعاىل

   )) أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا قل (( الطالب :شاكر؟ 

  ال؛  الشيخ :

  . نعم يا شيخ إنه قرن بالواو الطالب :

   نعم يا أخ؟ الشيخ : 

  أوال: تصدير اآلية بقل؛   الطالب :

  ؛  نعم الشيخ :

  )؛ قل) ((ثانيا: جعلها بعد  الطالب :

ن كله الرسول يف اآلية كان ذلك أمرا خاصا بإبالغها مع أن القرآ )) قل ((ألنه مر علينا أنه إذا صدرت  الشيخ :

  ثاين مناسبة أا ذكرت باحملبة بعد آية احملبة إشارة إىل أن طاعة اهللا والرسول سبب لذلك.أمر بأن يقوله ؛ 

يف آيات  وهذا مكرر )) والرسول ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ((؟ أن اهللا قال:  ومن فوائدها: الرد على من قال إن السنة ال يعمل ا إال ما وافق القرآن؛ وجهه متعددة .

 ومن املعلوم لو قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع إال فيما أمر اهللا به   )) والرسول أطيعوا اهللا


